Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van30-05-2016 tot 03-06-2016Weeknr.

23

Besluit

30-05-2016

Bestuurscollege heeft besloten akkoord te gaan met de voorgestelde verlenging van het ovo-termijn van Newton Heritage Consulting met 6 maanden zonder
dat de opdracht (financieel) meer gaat kosten.

30-05-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het verlengen van het onderhoudscontract voor het bedrijf Air Cooling Services BV ten behoeve van het onderhoud
van het luchtbehandelingsysteem van de Passangrahan.

30-05-2016

Het Bestuurscollege heeft besloten om het verzoek van Mas Events Production, voor een financiele bijdrage van US$7,500.00 voor het organiseren van een
'Glow in the Dark' wandelmars, af te wijzen.

30-05-2016

Het bestuurscollege stemt in met het organiseren en bekostigen van de infectieziekten HIV symposium door de Afdeling Publieke Gezondheidszorg in
samenwerking met Fundashon Mariadal en Bonairiaanse huisartsenvereniging op 14-05-2016 op Bonaire.

30-05-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het machtigen van hr. Andres P.E.Kock en, ingeval van diens afwezigheid, mevr. Lucia Anthony-Evertsz om namens
het Openbaar Lichaam Bonaire Notariele akten te ondertekenen.

Thursday, June 09, 2016
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Parafenbesluiten Publieksversie
Datum

van30-05-2016 tot 03-06-2016Weeknr.

23

Besluit

30-05-2016

Het beantwoorden van het WOB verzoek van de heer L. Gonzales inzake akoestisch onderzoek, het (vermeend) overleg inzake financiele moeilijkheden
Empire Cinema. Het beantwoorden van het aanvullende WOB verzoek van de heer L. Gonzales inzake referenties/kwalificaties van de bij het onderzoek
betrokken personen en een handleiding.

31-05-2016

MNO Vervat-International op de hoogte te stellen dat hun WOB verzoek waarin zij diverse stukken verzoeken inzake het rioleringsproject niet kan worden
gehonoreerd omdat deze informatie niet beschikbaar is.

01-06-2016

Het bestuurscollege heeft ingestemd met het machtigen van mevr. Silvana Janga-Serfilia om namens het Openbaar lichaam Bonaire brieven te ondertekenen
in verband met financiele ondersteuning voor kinderopvang.

02-06-2016

Het bestuurscollege wijst het verzoek af van Fundashon Kultural Kanta Orquidia voor een financiele bijdrage voor de dekking van deelkosten van hun
fondsenwerving activiteit.

03-06-2016

Het bestuurscollege gaat akkoord met de ten uitvoer brenging van de motie van de eilandsraad van 1 september 2015, betreffende een onderzoek naar het
functioneren van het ambtelijk apparaat.

Thursday, June 09, 2016
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Datum
03-06-2016

van30-05-2016 tot 03-06-2016Weeknr.

23

Besluit
Het bestuurscollege heeft besloten om de schema voor aanpassingen van de brandstofprijzen op Bonaire te veranderen in een maandelijkse aanpassing te
beginnen vanaf 1 juli 2016 en om Curoil via bijgevoegde brief hieromtrent te berichten.

Thursday, June 09, 2016
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